
Hunaja-uunijuurekset 

mainio uuniruoka

• porkkanaa
• lanttua
• selleriä
• palsternakkaa
• sipulia

• öljyä
• suolaa
• valkopippuria
• Hunajayhtymän 

hunajaa

Kuori juurekset ja paloittele ne noin 2 x 2 
cm paloiksi. Ruskista palaset öljyssä. Laita 
uunivuokaan, mausta suolalla, valkopippu-
rilla ja runsaalla määrällä hunajaa. Hau-
duta kypsäksi 180-200 -asteisessa uunissa.

TILAA  

HUNAJASI HELPOSTI  

KAUPPA.HUNAJA.FITutustu monipuolisiin resepteihimme: 
hunaja.fi/reseptit   ja  mieleinen.fi/reseptit

RESEPTIKIRJASTOAidon hyvän tekijä
HUNAJA.FI • MIELEINEN.FI • HONEYSTY.FI
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